
 

Februari 

Klaverjassen:  vrijdag 11 en 25 februari.  Zaal open om 19.30 uur. Aanvang 20.00 
uur. Inleg € 2,50. Nieuwe kaarters zijn altijd welkom om mee te spelen. 

Koffiedrinken: Elke woensdagavond vanaf 19.00 uur — 21.30 uur. Vrij entree 

Koffie en Kaart: Woensdagmiddag 16 februari. Van 13.30 uur tot 15.30 uur. Kaar-
ten maken met diversen materialen. O.l.v. Monica Seton. Kosten € 5,- 

Historische Avond: vrijdag 18 februari. Deze avond is inmiddels bekend bij vele 
schenkeldijkers en daarbuiten. Het thema van deze avond is “de Lodewijk en schen-
keldijk vroeger en nu” Ria de Grauw van Historische Vereniging zal de avond voor 
een deel op zich nemen. Inbreng van de bezoekers is natuurlijk altijd een aangename 
aanvulling op de avond. De deur gaat om 19.30 uur open. We beginnen om 20.00 
uur. QR code wordt hierbij verplicht bij toegang tot het buurthuis. 

Kinderbingo: Woensdag 23 februari. Toegang is € 2,50 Inclusief wat drinken en wat 
lekkers. Leeftijd van 4 tot 12 jaar. Van 14.00 tot 15.30 uur. 

Beweging voor ouderen: Woensdag 2-9-16 en 23 februari. Van 9.30 tot 10.30 uur.  
Verzorgd door Studio Gwendolyn. Koffie na afloop € 0,50 cent 
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Nieuwsbrief 
Van het  bes tuur  en de ac t iv i te i tencommiss ie  in  de Schenkeld i jk  

Van de bestuurstafel 
Beste buurtbewoners en belangstellenden, 

 

Iedereen had gehoopt dat Corona en haar maatregelen inmiddels ver achter ons zou lig-
gen. Helaas is dat niet zo. Gelukkig zijn er wel wat versoepelingen van de maatregelen 
die ruimte bieden voor weer leven en bedrijvigheid in het buurthuis. 

Zo kunnen muziekverenigingen weer repeteren en kunnen kleinschalige activiteiten,  
onder voorwaarden weer plaatsvinden. 

Het bezoek van wethouder van Leenen is twee keer uitgesteld. Het is nu gepland op 7 
maart. De wethouder wil graag in gesprek met buurtbewoners van Schenkeldijk.             
Hopelijk is er dan ook vanuit de gemeente meer duidelijkheid over de toekomst van het 
buurthuis en de ontwikkelingen in de Mookhoek. 

Er volgt over deze avond en andere activiteiten nog nadere informatie. 

 

Tot ziens, namens het bestuur van Ronduit, Ilonka Schelling- van Hennik (secr) 



Workshop DotPainting: Woensdag 23 februari.     Aanvang 19.30 uur. € 15,-   
inclusief materialen en koffie/thee. Voor patronen worden ook gezorgd.           
Zie voorbeeld plaatje hiernaast.                Maar 
er zijn heel veel mogelijkheden. 

 

Maart 

Klaverjassen:  vrijdag 11 en 25 maart.  Zaal 
open om 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. Inleg € 2,50  

Koffiedrinken: Elke woensdagavond vanaf 19.00 uur — 21.30 uur.  

Koffie en Kaart: Woensdagmiddag 30 maart. Van 13.30 uur tot 15.30 uur. Kaar-
ten maken met diversen materialen. O.l.v. Monica Seton. Kosten € 5,- 

Beweging voor ouderen: Woensdag 9-16-23 en 30 maart. Van 9.30 tot 10.30 uur.  
Verzorgd door Studio Gwendolyn. Koffie na afloop € 0,50 

Spreekuur Wethouder van Leenen: Maandag 7 maart. Over de toekomst van 
ons buurthuis. Hier volgt nog een aparte flyer voor. Maar noteer de datum alvast 
want u bent meer dan welkom om mee te praten. 

Verkiezingsdebat: Woensdag 9 maart. De lokale kandidaten uit ‘s-Gravendeel en 
Strijen zullen aanwezig zijn om met elkaar het debat aan te gaan ivm gemeente 
raadsverkiezingen op 16 maart. Thema’s zijn o.a. huisvesting, asielbeleid en duur-
zaamheid. Komt u ook luisteren waar de partijen voor staan? Aanvang 20.00 uur. 
Buurthuis open om 19.30 uur. QR codecheck bij binnenkomst.  

Voorjaars Bingo: vrijdag 18 maart. Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. Een 
boekje kost €6,- Extra rondes € 1,- Uiteraard zijn de prijzen in voorjaarssfeer. 

Datums om te noteren: 

Paasworkshop: 13 april.  

Koningsdag: 27 april. 

Sponsorfietstocht tbv buurthuis: 14 mei 

Kindermiddag: 18 mei 
 

Ideeën laat het ons weten!  Zien we U bij één van onze activiteiten? 

Aanmelden voor activiteiten via beheerder Kim Sint-Nicolaas 

Email: buurthuisronduit@gmail.com Telefoon: 06-51669034 

Facebookpagina: activiteiten in schenkeldijk. 

Wil je ook donateur worden, neem 
dan contact op met de beheerder. 
Donateur worden kan al vanaf € 
15,- per jaar.  


